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Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 859/2011

frá 25. ágúst 2011

um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 185/2010 um ítarlegar ráðstafanir til að framfylgja 
sameiginlegum grunnkröfum um ugvernd að því er varðar ugfarm og ugpóst (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS 
HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam-
bandsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 
nr. 300/2008 frá 11. mars 2008 um sameiginlegar reglur um 

ugvernd í almennings ugi og um niðurfellingu reglugerðar 
(EB) nr. 2320/2002 (1), einkum 3. mgr. 4. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 185/2010 
frá 4. mars 2010 um ítarlegar ráðstafanir til að framfylgja 
sameiginlegum grunnkröfum um ugvernd (2) er ekki að 

nna reglur um farm og póst sem komið er með til ugvalla 
í Evrópusambandinu frá þriðju löndum. Nauðsynlegt er 
að innleiða slíkar reglur til að verja almennings ug með 
þannig farm gegn ólöglegu athæ .

2) Því ber að breyta reglugerð (ESB) nr. 185/2010 til 
samræmis við það.

3) Við mat á ugvernd í þriðju löndum verður tekið tillit til 
samvinnu- og samstarfssamninga, sem Evrópusambandið 
eða einstök aðildarríki annars vegar og þriðju lönd hins 
vegar hafa gert með sér og sem skapa grunn að því að 
tryggja að ugverndarkröfum sé framfylgt með viðeigandi 
hætti.

4) Við gerð samninga um utninga í lofti við þriðju lönd 
skulu framkvæmdastjórnin og aðildarríkin leitast við 
að koma á nánari samvinnu um ugvernd og styðja 
við framfylgd og beitingu, í þriðju löndum, krafna og 
meginreglna, sem eru jafngildar kröfum og meginreglum 
Evrópusambandsins, ef þannig er unnt að bregðast við 
alþjóðlegri ógnun og áhættu með skilvirkum hætti.

5) Eigi síðar en í júlí 2013 skal framkvæmdastjórnin, ásamt 
aðildarríkjum og hagsmunaaðilum, kanna hvaða áhrif það 
hefur í reynd og að hve miklu leyti er gerlegt að taka upp 
óháða fullgildingu á ugrekendum, sem ytja farm frá 

ugvöllum í þriðju löndum til Evrópusambandsins, og á 
viðurkenndum umboðsaðilum og þekktum sendendum, 

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 220, 26.8.2011, bls. 9. Hennar var getið 
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 23/2013 frá 1. febrúar 2013 
um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemi) við EES-samninginn, sjá 
EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, bíður birtingar. 

(1) Stjtíð. ESB L 97, 9.4.2008, bls. 72.
(2) Stjtíð. ESB L 55, 5.4.2010, bls. 1.

sem þeir taka beint við sendingum frá, og gera þær 
breytingar á ker nu sem nauðsyn er á, þ.m.t. breytingar á 
þessari reglugerð.

6) Framkvæmdastjórnin og aðildarríkin skulu, á grundvelli 
ábyrgðar samningsríkja Alþjóða ugmála stofnunarinnar á 
að uppfylla a.m.k. staðla stofnunar innar um farmvernd, 
snúa sér til y rvalda þriðju landa í því skyni að eiga 
samstarf við þau og, sé það mögulegt og þess er óskað, 
veita þeim aðstoð við að e a getuna til að framfylgja 
verndarkröfum um ugfarm og ugpóst sem komið er 
með til Evrópu sambandsins.

7) Framkvæmdastjórnin mun samræma og taka virkan þátt í 
aðgerðum Evrópusambandsins til að auðvelda framfylgd 

ugverndarákvæða, að því er varðar ug til Sambandsins 
frá ugvöllum í þriðju löndum, og til að veita aðilum 
utan Sambandsins aðgang að viðeigandi upplýsingum, á 
grundvelli nauðsynjar og með því skilyrði að fullnægjandi 
ábyrgðir liggi fyrir.

8) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, 
eru í samræmi við álit nefndarinnar um ugvernd í 
almennings ugi sem skipuð var með 1. mgr. 19. gr. 
reglugerðar (EB) nr. 300/2008.

SAMÞYKKT ÞESSA REGLUGERÐ:

1. gr.

Viðaukanum við reglugerð (ESB) nr. 185/2010 er breytt í 
samræmi við viðaukann við þessa reglugerð.

2. gr.

Framkvæmdastjórnin skal skoða og meta beitingu þeirra 
ráðstafana sem kveðið er á um í þessari reglugerð og, ef við á, 
leggja fram tillögu eigi síðar en 1. júlí 2015.

Framkvæmdastjórnin skal, eigi síðar en 31. desember 2012, 
meta hugsanleg áhrif þeirra krafna sem settar eru fram í 
þessari reglugerð, einkum krafna um óháða fullgildingu. 
Niðurstöðurnar skal leggja fyrir nefndina um ugvernd í 
almennings ugi. Framkvæmdastjórnin skal, eigi síðar en 1. júlí 
2013, leggja til breytingar á kröfunum, eftir því sem við á.

2013/EES/16/53
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3. gr.

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

Hún gildir frá og með 1. febrúar 2012.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 25. ágúst 2011.

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

 forseti.

 José Manuel BARROSO

______
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VIÐAUKI

Viðaukanum við reglugerð (ESB) nr. 185/2010 er breytt sem hér segir:

A.  Í stað liðar 6.1.2 komi eftirfarandi:

„6.1.2. Sé ástæða til að ætla að átt ha  verið við sendingu, sem ugverndareftirlit hefur verið haft með, eða hún 
ha  ekki verið varin gegn óheimilum aðgangi frá því þetta eftirlit fór fram skal viðurkenndur umboðsaðili 
skima hana aftur áður en hún er sett um borð í loftfar. Sendingar, sem ætla má að átt ha  verið við með 
umtalsverðum hætti eða sem eru grunsamlegar að öðru leyti, skal meðhöndla sem farm eða póst sem mikil 
áhætta fylgir (e. high risk cargo or mail, HRCM), í samræmi við lið 6.7.

B.  Eftirfarandi komi í stað d-liðar í lið 6.3.2.6:

„d)  staða ugverndar fyrir sendinguna þar sem:

– „SPX“ þýðir að sendingin telst örugg fyrir utning með farþega ugi, vöru ugi og póst ugi eða

– „SCO“ þýðir að sendingin er aðeins örugg fyrir utning með vöru ugi og póst ugi eða

– „SHR“ þýðir að sendingin telst örugg fyrir utning með farþega ugi, vöru ugi og póst ugi, samkvæmt 
kröfum um farm sem fylgir mikil áhætta.“

C.  Eftirfarandi liðir bætast við í 6. ka a:

„6.7.   FARMUR OG PÓSTUR SEM MIKIL ÁHÆTTA FYLGIR

  Í sérstakri ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar er mælt fyrir um ákvæði um farm og póst sem mikil 
áhætta fylgir.

6.8.  VÖRN FARMS OG PÓSTS SEM KOMIÐ ER MEÐ INN Í EVRÓPUSAMBANDIÐ FRÁ ÞRIÐJU 
LÖNDUM

6.8.1.  Tilnefning ugrekenda

6.8.1.1.  Kröfur sem gilda til og með 30. júní 2014:

a)  ugrekandi, sem ytur farm eða póst frá ugvelli í þriðja landi og er ekki skráður í fylgiskjal 6-F 
vegna ugskipta, gegnumferðar eða affermingar á einhverjum þeim ugvelli sem fellur undir 
gildis svið reglugerðar (EB) nr. 300/2008, skal tilnefndur sem „ ugrekandi sem ytur ugfarm eða 

ugpóst inn í Evrópusambandið frá ugvelli í þriðja landi“ (ACC3- ugrekandi):

– af viðeigandi y rvaldi þess aðildarríkis sem skráð er í viðauka við reglugerð framkvæmda-
stjórnarinnar (EB) nr. 394/2011 (3) um breytingu á reglugerð (EB) nr. 748/2009 (4) um skrána 
y r umráðendur loftfara sem stunduðu ugstarfsemi sem tilgreind er í I. viðauka við tilskipun 
Evrópuþingsins og ráðsins 2003/87/EB(5),

– af viðeigandi y rvaldi þess aðildarríkis sem gaf út ugrekandaskírteini ugrekandans, að því er 
varðar ugrekendur sem ekki eru skráðir í viðauka við reglugerð (EB) nr. 394/2011,

– af viðeigandi y rvaldi þess aðildarríkis, þar sem ugrekandinn hefur höfuðstöðvar sínar innan 
Evrópusambandsins, eða af öðru viðeigandi y rvaldi í Sambandinu, eftir samkomulagi við það 
y rvald, að því er varðar ugrekendur sem ekki eru skráðir í viðauka við reglugerð (EB) nr. 
394/2011 og hafa ekki ugrekandaskírteini útge ð af aðildarríki,

b) til að hljóta tilnefningu sem ACC3- ugrekandi skal ugrekandinn:

– tryggja að ugverndaráætlun hans nái y r alla liði sem skráðir eru í fylgiskjali 6-G, að því er 
varðar farm og póst sem settur er um borð í loftfar hans á ugvelli í þriðja landi og ytja á inn í 
Evrópusambandið, og

– leggja fyrir viðeigandi y rvald „y rlýsingu um skuldbindingar — ACC3- ugrekanda“ sem sett 
er fram í fylgiskjali 6-H; y rlýsingin skal undirrituð af lagalegum fyrirsvarsmanni ugrekandans 
eða af þeim einstaklingi sem ber ábyrgð á ugvernd og 

(3) Stjtíð. ESB L 107, 27.4.2011, bls. 1.
(4) Stjtíð. ESB L 219, 22.8.2009, bls. 1.
(5) Stjtíð. ESB L 275, 25.10.2003, bls. 32. Tilskipuninni var breytt með tilskipun 2008/101/EB (Stjtíð. ESB L 8, 13.1.2009, bls. 3).
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– tilnefna aðila til að bera, fyrir sína hönd, heildarábyrgð á því að framfylgja verndarákvæðum um 
farm og póst í þriðju löndum og að veita viðeigandi y rvaldi upplýsingar um þennan aðila,

c)  viðeigandi y rvald skal annaðhvort halda eftir frumriti eða afriti af undirritaðri „y rlýsingu um 
skuldbindingar — ACC3- ugrekanda“; ef ugrekandi heldur eftir frumriti skal það vera aðgengilegt 
til skoðunar, a.m.k. á gildistíma þess,

d)  viðeigandi y rvald skal senda framkvæmdastjórninni nauðsynlegar upplýsingar um ugrekandann 
og framkvæmdastjórnin skal gera þær aðgengilegar öllum aðildarríkjum,

e)  ACC3- ugrekandi, sem framkvæmdastjórnin hefur fengið tilkynningu um í samræmi við d-lið, skal 
viðurkenndur í öllum aðildarríkjum, að því er varðar allt ug frá tilgreindum ugvelli í þriðja landi 
til Evrópusambandsins,

6.8.1.2.  Kröfur sem ber að uppfylla eigi síðar en 1. júlí 2014:

a)  til viðbótar við kröfurnar, sem settar eru fram í b-lið liðar 6.8.1.1., skal ugrekandinn sjá til þess að 
óháður matsmaður sannpró  á vettvangi farm- og póst utninga hans á viðkomandi ugvelli í þriðja 
landi, eigi síðar en 1. júlí 2014,

b)  óháði matsmaðurinn skal kanna ugverndaráætlun ugrekandans og tryggja að hún nái y r alla 
liðina, sem settir eru fram í viðhengi 6-G, sannprófa að áætluninni sé fylgt á ugvellinum í þriðja 
landi, með því að nota gátlistann í fylgiskjali 6-C3, og skila skýrslu:

– til viðeigandi y rvalds þess aðildarríkis sem skráð er í viðauka við reglugerð (EB) nr. 394/2011 
um breytingu á reglugerð (EB) nr. 748/2009 um skrána y r umráðendur loftfara sem stunduðu 

ugstarfsemi sem tilgreind er í I. viðauka við tilskipun 2003/87/EB,

– til viðeigandi y rvalds þess aðildarríkis sem gaf út ugrekandaskírteini ugrekandans, að því er 
varðar ugrekendur sem ekki eru skráðir í viðauka við reglugerð (EB) nr. 394/2011,

– til viðeigandi y rvalds þess aðildarríkis, þar sem ugrekandinn hefur höfuðstöðvar sínar innan 
Evrópusambandsins, eða annars viðeigandi y rvalds í Sambandinu, eftir samkomulagi við það 
y rvald, að því er varðar ugrekendur sem ekki eru skráðir í viðauka við reglugerð (EB) nr. 
394/2011 og hafa ekki ugrekandaskírteini útge ð af aðildarríki,

c)  viðeigandi y rvald skal tryggja að nauðsynlegar upplýsingar um ACC3- ugrekandann séu færðar 
inn í gagnagrunn Sambandsins y r viðurkennda umboðsaðila og þekkta sendendur, ef það telur 
skýrslu óháða matsmannsins fullnægjandi,

d)  þegar upplýsingarnar eru færðar í gagnagrunninn skal viðeigandi y rvald úthluta einstöku 
alstafakennimerki á stöðluðu sniði, sem auðkennir ugrekandann og þann ugvöll í þriðja landi 
þaðan sem hann ytur farminn til Evrópusambandsins; einstaka alstafakennimerkið skal koma fram 
í gögnum sem fylgja sendingum, annaðhvort á rafrænu formi eða skri ega,

e)  ef viðeigandi y rvald telur upplýsingarnar, sem ugrekandi veitir, eða skýrslu um óháð mat ekki 
fullnægjandi skal tilkynna það, þegar í stað, þeim ugrekanda sem sækir um að verða ACC3-

ugrekandi,

f)  ACC3- ugrekandi, sem er skráður í gagnagrunn Sambandsins y r viðurkennda umboðsaðila og 
þekkta sendendur, í samræmi við lið 6.8.1.2, skal viðurkenndur í öllum aðildarríkjum, að því er 
varðar allt ug frá viðkomandi ugvelli í þriðja landi til Evrópusambandsins,

g)  ACC3- ugrekandi, sem skráður er í gagnagrunn Sambandsins y r viðurkennda umboðsaðila og 
þekkta sendendur, skal, eigi sjaldnar en á mm ára fresti, endurmetinn á þeim ugvelli í þriðja landi 
þar sem hann hefur verið tilnefndur og skal leggja fram nýja y rlýsingu um skuldbindingar við 
hverja fullgildingu.

6.8.2.  Flugverndareftirlit með farmi og pósti sem kemur frá þriðja landi

6.8.2.1.  ACC3- ugrekandi skal tryggja að allur farmur og póstur, sem uttur er og fer í ugskipti, gegnumferð 
eða affermingu á ugvelli í Evrópusambandinu, sé skimaður, nema:

a)  viðurkenndur umboðsaðili ha  haft tilskilið ugverndareftirlit með sendingunni og sendingin ha  
verið varin gegn óheimilum aðgangi frá því þetta ugverndareftirlit fór fram og þar til hún var sett 
um borð eða
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b)  þekktur sendandi ha  haft tilskilið ugverndareftirlit með sendingunni og sendingin ha  verið varin 
gegn óheimilum aðgangi frá því þetta ugverndareftirlit fór fram og þar til hún var sett um borð eða

c)  skráður sendandi ha  haft tilskilið ugverndareftirlit með sendingunni og sendingin ha  verið varin 
gegn óheimilum aðgangi frá því þetta ugverndareftirlit fór fram og þar til hún var sett um borð og 
hún sé ekki sett um borð í farþegaloftfar eða

d)  sendingin sé undanþegin skimun í samræmi við d-lið liðar 6.1.1 og ha  verið varin gegn óheimilum 
aðgangi frá því að hún varð auðgreinanlegur ugfarmur eða ugpóstur og þar til hún var sett um 
borð.

6.8.2.2.  Þar til 30. júní 2014 skulu kröfurnar í lið 6.8.2.1 að lágmarki uppfylla staðla Alþjóða ugmálastofnunarinnar. 
Eftir það skal farmur og póstur sem uttur er inn í Evrópusambandið:

a)  skimaður með einu af þeim úrræðum eða aðferðum, sem um getur í lið 6.2.1, og eru fullnægjandi til 
að tryggja, með nokkurri vissu, að hann innihaldi enga bannaða hluti eða

b)  sæta ugverndareftirliti viðurkennds umboðsaðila, þekkts sendanda eða skráðs sendanda, sem 
tilnefndur er í samræmi við lið 6.8.3 eða

c)  undanþeginn skimun, í samræmi við d-lið liðar 6.1.1, og varinn gegn óheimilum aðgangi frá því 
hann varð auðgreinanlegur ugfarmur eða ugpóstur og þar til hann var settur um borð.

6.8.2.3. Staða ugverndar fyrir sendinguna skal koma fram í meðfylgjandi gögnum, á ugfarmbré , í 
sambærilegum póstskjölum eða í sérstakri y rlýsingu og annaðhvort á rafrænu formi eða skri ega.

6.8.3. Tilnefning viðurkenndra umboðsaðila, þekktra sendenda og skráðra sendenda í þriðja landi

6.8.3.1. Þar til 30. júní 2014 skal ACC3- ugrekandi setja fram upplýsingar í ugverndaráætlun sinni um 
ugverndareftirlit sem framkvæmt er af hálfu viðurkenndra umboðsaðila, þekktra sendenda eða skráðra 

sendenda og viðkomandi ugrekandi tekur beint við sendingum frá. Eftir það skal ACC3- ugrekandi að 
auki:

a)  tryggja að viðurkenndir umboðsaðilar og þekktir sendendur í þriðju löndum séu, eigi sjaldnar en á 
mm ára fresti, endurmetnir á óháðan hátt, í samræmi við gátlistana í fylgiskjölum 6-C2 og 6-C, eftir 

því sem við á,

b)  sjá til þess að útfylltir gátlistar séu aðgengilegir viðeigandi y rvaldi eða framkvæmdastjórninni til 
skoðunar,

c)  viðhalda gagnagrunni þar sem eftirfarandi upplýsingar um alla viðurkennda umboðsaðila, þekkta 
sendendur og skráða sendendur koma fram:

– upplýsingar um fyrirtækið, þ.m.t. áreiðanlegt heimilisfang fyrirtækisins,

– hvers eðlis fyrirtækið er, að undanskildum viðkvæmum viðskiptaupplýsingum,

– samskiptaupplýsingar, þ.m.t. samskiptaupplýsingar einstaklings eða einstaklinga sem bera 
ábyrgð á ugvernd og

– skráningarnúmer fyrirtækisins, ef við á;

gagnagrunnurinn skal vera aðgengilegur til skoðunar.

6.8.3.2.   ACC3- ugrekandi skal tryggja að kröfurnar í liðum 6.5.2 til 6.5.6 séu uppfylltar að því er varðar skráða 
sendendur í þriðju löndum sem hann tekur beint við sendingum frá. Aðeins má viðurkenna skírteini fyrir 
viðurkennda rekstraraðila frá þriðju löndum sé um að ræða þriðju lönd sem Evrópusambandið hefur gert 
samning við um gagnkvæma viðurkenningu á rekstraraðilum.

6.8.4.  Ef ekki er farið að ákvæðum

6.8.4.1.  Ef framkvæmdastjórnin eða viðeigandi y rvald kemst að raun um alvarlegan ágalla sem varðar starfsemi 
ACC3- ugrekanda og sem talinn er hafa veruleg áhrif á almenna ugvernd í Evrópusambandinu skal:

a)  þegar í stað upplýsa hlutaðeigandi ACC3- ugrekanda um það og fara fram á athugasemdir,

b)  þegar í stað upplýsa framkvæmdastjórnina og önnur aðildarríki, eins og við á.
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6.8.4.2.  Framkvæmdastjórnin getur síðan, í samræmi við reglunefndarmeðferðina sem um getur í 2. mgr. 
19. gr. reglugerðar (EB) nr. 300/2008, ákveðið að ugrekandi verði ekki lengur viðurkenndur sem 
ACC3- ugrekandi, annaðhvort að því er varðar ákveðna ugleið eða allar ugleiðir frá þriðju löndum 
til Evrópusambandsins. Í slíkum tilvikum skal fjarlægja upplýsingar um ACC3- ugrekandann úr 
gagnagrunni Sambandsins y r viðurkennda umboðsaðila og þekkta sendendur.

6.8.4.3.  Ef viðurkenning á ACC3- ugrekanda hefur verið afturkölluð, í samræmi við lið 6.8.4.2, skal ugrekandi 
ekki öðlast hana aftur eða vera skráður í gagnagrunn Sambandsins y r viðurkennda umboðsaðila og 
þekkta sendendur, fyrr en óháður matsmaður hefur staðfest að bót ha  verið ráðin á alvarlega ágallanum 
og viðeigandi y rvald hefur tilkynnt það nefndinni um ugvernd í almennings ugi.“

D.  Í stað fylgiskjals 6-F komi eftirfarandi:

„FYLGISKJAL 6-F

FARMUR OG PÓSTUR

6-Fi

ÞRIÐJU LÖND SEM TELJAST BEITA FLUGVERNDARKRÖFUM SEM ERU JAFNGILDAR SAMEIGIN-
LEGUM GRUNNKRÖFUM

6-Fii

ÞRIÐJU LÖND ÞAR SEM EKKI ER GERÐ KRAFA UM TILNEFNINGU ACC3-FLUGREKANDA

 Þriðju lönd þar sem ekki er gerð krafa um tilnefningu ACC3- ugrekanda eru skráð í sérstakri ákvörðun 
framkvæmdastjórnarinnar.“

E.  Eftirfarandi fylgiskjöl bætast við:

„FYLGISKJAL 6-G

ÁKVÆÐI ER VARÐA FARM OG PÓST FRÁ ÞRIÐJU LÖNDUM

Í ugverndaráætlun ACC3- ugrekanda skal eftirfarandi koma fram, eftir því sem við á og annaðhvort sérstaklega 
fyrir hvern ugvöll í þriðja landi eða á formi almenns skjals, þar sem tilgreind eru öll frávik á tilgreindum 

ugvöllum í þriðju löndum:

a)  lýsing á ráðstöfunum varðandi ugfarm og ugpóst,

b)  verklagsreglur um móttöku,

c)  ker  og viðmiðanir varðandi viðurkennda umboðsaðila,

d)  ker  og viðmiðanir varðandi þekkta sendendur,

e)  ker  og viðmiðanir varðandi skráða sendendur,

f)  kröfur varðandi skimun og áþreifanlega skoðun,

g)  upplýsingar um hvar skimun og áþreifanleg skoðun fer fram,

h)  upplýsingar um skimunarbúnað,

i)  upplýsingar um viðkomandi ugrekanda eða þjónustuveitanda,

j)  skrá y r undanþágur frá öryggisleit eða áþreifanlegri skoðun,

k)  upplýsingar um meðferð á ugfarmi og ugpósti sem fylgir mikil áhætta.

FYLGISKJAL 6-H

YFIRLÝSING UM SKULDBINDINGAR — ACC3-FLUGREKANDI

g lýsi því y r að

– samkvæmt minni bestu vitund eru allar upplýsingar í ugverndaráætlun fyrirtækisins, að því er varðar 
sendingar til Evrópusambandsins frá þriðju löndum, réttar og nákvæmar,
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– að aðferðunum og verklagsreglunum, sem settar eru fram í þessari ugverndaráætlun, að því er varðar 
sendingar sem uttar eru til Evrópusambandsins frá þriðju löndum, verði hrint í framkvæmd og þeim viðhaldið 
á öllum þeim athafnasvæðum sem áætlunin tekur til,

– ugverndaráætlunin verði aðlöguð og henni breytt svo í henni sé farið að öllum breytingum á löggjöf 
Evrópusambandsins í framtíðinni, þar sem tilgreindar eru kröfur um ugfarm eða ugpóst sem uttur er til 
Evrópusambandsins frá þriðju löndum, nema [heiti ugrekanda] tilkynni [heiti viðeigandi y rvalds] að það 
óski ekki lengur eftir að ytja sendingar til Sambandsins frá þriðja landi,

– [heiti ugrekanda] mun tilkynna [heiti viðeigandi y rvalds] skri ega um allar breytingar á viðeigandi þáttum 
ugverndaráætlunar sinnar innan 10 daga,

– fyrirtækið hefur tilnefnt [nafn ábyrgðarmanns] til þess að bera, fyrir sína hönd, heildarábyrgð á 
ugverndarráðstöfunum að því er varðar starfsemi með ugfarm/ ugpóst á [heiti ugvalla í þriðju löndum],

– frá 1. júlí 2014 mun [heiti ugrekanda] viðhalda gagnagrunni y r viðurkennda umboðsaðila, þekkta sendendur 
og skráða sendendur í þriðju löndum, og gera hann aðgengilegan til skoðunar,

– [heiti ugrekanda] mun sýna fulla samvinnu í tengslum við skoðanir, eftir því sem þörf krefur, og veita aðgang 
að öllum gögnum og framangreindum gagnagrunni, að kröfu skoðunarmanna,

– [heiti ugrekanda] mun upplýsa [heiti viðeigandi y rvalds] um öll alvarleg ugverndarbrot og allar 
grunsamlegar aðstæður, sem gætu skipt máli fyrir vernd ugfarms eða ugpósts í þriðja landi, einkum allar 
tilraunir til að fela bannaða hluti í sendingum,

– [heiti ugrekanda] mun upplýsa [viðeigandi y rvald]:

a)  ef hann hættir starfsemi eða skiptir um heiti,

b)  ef hann starfar ekki lengur í tengslum við ugfarm eða ugpóst eða

c)  ef hann getur ekki lengur farið að kröfum viðeigandi löggjafar Evrópusambandsins um ugfarm eða 
ugpóst sem uttur er til Evrópusambandsins frá þriðju löndum.

g tek fulla ábyrgð á þessari y rlýsingu.

Nafn:

Staða innan fyrirtækis:

Dagsetning:

Undirskrift:

FYLGISKJAL 6-I

Í sérstakri ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar er mælt fyrir um ákvæði um farm sem mikil áhætta fylgir.

FYLGISKJAL 6-J

Í sérstakri ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar er mælt fyrir um ákvæði um notkun skimunarbúnaðar.“

F.  Í 11. ka a bætist eftirfarandi liður við:

„11.0.5.  Að því er varðar þessa reglugerð geta eftirtaldir gegnt hlutverki óháðs matsmanns:

– fulltrúi landsy rvalds í aðildarríki Evrópusambandsins,

– annar einstaklingur eða lögaðili sem aðildarríki eða framkvæmdastjórnin viðurkennir í þessum 
tilgangi.“

____________


